EIFELWEEKEND C groep 2019
Zoals al gemeld in het vorige clubblad gaat het “Eifelweekend” van de
C-groep deze keer naar Venray.
Venray ligt op ongeveer 65 fiets-km. van Posterholt.
We gaan met de fiets heen en terug. Voor vervoer van de bagage en
een volgwagen wordt gezorgd.
Met het hotel is overeengekomen dat ingeschreven kan worden
tot 10 maart.
Er zijn beschikbaar:
• Tweepersoons kamer à € 129,00 per persoon.
• Eenpersoons kamer à € 149,00 per persoon.
Het weekend vindt plaats van vrijdag 23 augustus tot en met
zondag 25 augustus.
Meer informatie over het hotel kunnen jullie terugvinden op de
homepage:
Hotel Asteria
Maasheseweg 80a
5804 AD Venray
Telefoon +31(0)478 511 466
www.asteria.nl
Enkele aandachtspunten:
• Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 129,-- / € 149,--. (afhankelijk
van de gekozen kamer)
• Hiervoor krijgt je : 2x overnachting, 2x ontbijtbuffet en 2x
avondeten.
•

Uiterste inschrijfdatum is 10

•
•

Meld je op tijd aan!

maart 2019 !!!.

Zorg zelf voor reis- en annuleringsverzekering.

Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten van
€ 129,--/€ 149,-- vóór 10 maart zijn overgemaakt op het
rekeningnummer van TWC
NL 22 RBRB 082.74.92.863 onder vermelding van Eifelweekend
2019.

Aanmelden via mail bij: jan.twcredactie@gmail.com
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt
Vermeld ook:
1. 06-nummer
2. naam en telefoonnummer van een thuisblijver
3. eventuele dieetwensen
4. of je een 1 persoons kamer wenst. (extra kosten!)
5. wanneer je een 2 persoons kamer kiest, met wie je eventueel
de kamer wil delen.
De werkgroep-leden hebben nu al op internet routes uitgezocht en
zullen in het voorjaar per auto én op de fiets de routes voor gaan rijden
en vastleggen op de navigatie, zodat er voldoende rijders zijn die de
route ter beschikking hebben.
Omdat Venray op slechts 60 fietskilometers van Posterholt ligt, denkt
de werkgroep bij een deelname van tenminste 4 C+rijders aan aparte
routes deze groep. ( bv. 60 - 80 - 60) Zo zouden zij ook fietsend aan
het weekend deel kunnen nemen.
Voorlopig programma: (afstanden bij benadering)
Vrijdag:
12.00 uur per fiets naar Venray. Peel 90 km.
Aankomst rond 16.30 uur.
Avondeten.
Zaterdag:

Ontbijtbuffet.
10.00 uur tocht rondom Venray . 110 km.
Avondeten.

Zondag:

Ontbijtbuffet.
09.00 uur per fiets naar Posterholt via Duitsland . 80 km.
Aankomst Posterholt rond 12.30 uur.

Werkgroep Eifelweekend: Twan van Appeven, Jan Leenen, Hartmut Schoof, Ben
Tijbosch, Marco Visschers en Robert Wilms.

Inschrijfformulier:

Eifelweekend C-groep 2019
Aanmelden via mail bij: jan.twcredactie@gmail.com
of inschrijvingsformulier in de brievenbus bij
Jan Leenen, Wittemolenweg 8, 6061EN Posterholt
Naam:

_________________________________

neemt deel aan het Eifelweekend op 23, 24 en 25 augustus 2019.
E-mail:

_________________________________

06 telnummer: _________________________________
Naam en tel.nr. thuisblijver:_______________________
Dieetwensen:__________________________________
•

Wenst een 1 persoonskamer: ja / nee (gewenste keuze omcirkelen)

•

Voorkeur om 2 persoons kamer te delen met
___________________________(naam andere deelnemer)

Attentie!! De inschrijving is pas definitief als de deelnamekosten
van € 129,--/€ 149,-- vóór 11 maart zijn overgemaakt op het
rekeningnummer van TWC: NL 22 RBRB 082.74.92.863
onder vermelding van Eifelweekend C 2019.

